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Angela Merkel přičítá Rusku a Číně vinu za
pokračování krveprolití v Sýrii
Německá kancléřka Angela Merkel dnes během
tiskové konference uvedla, že poté, co Rusko a
Čína vetovaly návrh rezoluce RB OSN, nesou obě
tyto země odpovědnost za pokračující krveprolití v
Sýrii. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy,
který již dříve vyjádřil znepokojení
nad rozhodnutím Ruské federace v syrské
problematice, dnes telefonicky jednal s ruským
prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Tématem
jejich rozhovoru byly výsledky jednání ruských
představitelů se syrským prezidentem Basharem
al-Assadem, které se konalo 7. února. Ruský
prezident zdůraznil, že pozice mezinárodního
společenství vůči Sýrii musí být objektivní a
vyvážená.

Čína našla náhradu íránské ropě
Po zavedení ropného embarga EU přijala Čína
rozhodnutí dvakrát snížit objem importu íránské
ropy a zároveň zvětšila dodávky ze Saúdské
Arábie, Ruska, Nigérie a Angoly. Oficiálně však
Čína stále odmítá evropské a americké sankce
podpořit. Írán je stále třetím největším
dodavatelem ropy na čínský trh a na Čínu připadá
asi 20% veškeré ropy vyvážené z Íránu. V průběhu
roku 2011 vzrostl dovoz íránské ropy do Číny o
30% na 27,7 mil. tun (přibližně 557 tisíc barelů za
den), letos v lednu však Čína snížila dovoz téměř
dvakrát na 285 tisíc barelů denně.

Česká republika: Byla schválená ústavní
novela o přímé volbě prezidenta
Změna ústavy nabude účinnosti k 1. říjnu 2012.
Nástupce nynějšího prezidenta Václava Klause tak
již bud zvolen přímo. Vítěz bude volen ve
dvoukolovém systému. Svého kandidáta bude
moci navrhnout alespoň 50.000 občanů starších
18 let nebo nejméně 20 poslanců či 10 senátorů.

Španělský premiér Rajoy: "Nezaměstnanost ve
Španělsku ještě poroste"
"Každý druhý Španěl ve věku do 25
let neúspěšně hledá práci, jsme svědky
alarmujícího jevu emigrace mladých lidí s diplomy.
Naším hlavním cílem je hospodářský růst a
vytváření pracovních míst.Všechno ostatní jsou
nástroje pro dosažení těchto cílů," řekl premiér
Mariano Rajoy dnes v parlamentu. Ten by měl
v pátek přijmout vládní reformu trhu práce. Ačkoli
premiér zajišťuje, že bude "propracovaná a
užitečná", nezmění kritickou situaci "v průběhu
měsíce." Španělská nezaměstnanost, která se
pohybuje kolem 22,85% (u mladých Španělů -
48,6%), poroste minimálně do poloviny roku 2013.
 Analýza španělské banky BBVA ukazuje, že
španělská ekonomika uzavře rok negativním
růstem (kolem -1,3%).

V Nizozemsku byl spuštěn internetový portál
"Stížnosti na střední a východní Evropany"
V době, kdy Evropská komise (EK) vydala zprávu,
že Bulharsko a Rumunsko v podstatě splnily
kritéria pro vstup do schengenského prostoru, v
Nizozemsku byl ve středu spuštěn internetový
portál "Stížnosti na střední a východní Evropany",
jenž vybízí Holanďany, aby popsali špatné chování
imigrantů v zemi. Politici Geert Wilders a Ino van
de Besselaar ze Strany svobody (PVV) na stránce
uvádějí názor, že masová imigrace vedla k
nárůstu kriminality, prostituce, drogové závislosti a
problémů s bezdomovci. "Ztratil jsi práci kvůli
Polákovi, Rumunovi, či Bulharovi? Chceme o tom
slyšet!" vybízí portál. Polsko komentovalo stránku
jako nekonstruktivní, politicky nekorektní způsob

diskuse. Pan Wilders je v zemi svými
kontroverzními anti-imigračními výroky znám.

Evropská komise vydala zprávu o pokroku
Rumunska a Bulharska v boji proti korupci
Evropská komise (EK) dnes vydala zprávu, ve
které potvrzuje, že Rumunsko a Bulharsko učinily
pokrok v boji proti zločinu a korupci, je však nadále
třeba aby zavedly"silnější opatření" k zajištění
transparentnosti a učinily jisté změny v soudnictví.
Mluvčí EK Mark Gray dnes uvedl, že "komise se
domnívá, že posuzování vstupu obou zemí do
schengenského prostoru by mělo být objektivní, z
pohledu komise obě země splňují podmínky pro
tento krok. " Dočasný rumunský premiér Catalin
Predoiu okomentoval zprávu slovy, že "v zemi je
tento signál brán pozitivně." Dokument však také
vyzval obě země k dalším protikorupčním
opatřením, zejména v oblasti pohraničí.
Nizozemsko, které brání vstupu obou zemí do
schengenského prostoru uvedlo, že počká na
druhou zprávu o pokroku obou zemí, kterou EK
zveřejní v červnu 2012.

Brazilští policisté stále stávkují
Týden trvající stávku neukončily ani diskuze mezi
vládou regionu Bahia a místními policisty. Ti
stávkují za zvýšení svých platů. Jejich stávka vede
i ke zvýšení počtu zločinů. Hlavně ve 3. největším
městě Brazílie Salvadoru. Stávka si zatím vyžádala
přes 100 obětí. Brazilská vláda poslala na 3 500
policistů, aby zde pomohli v udržování pořádku.

Argentina hodlá vznést formální stížnost u OSN
To ohledně údajné militarizace Falklandských
ostrovů Spojeným královstvím. Podle Argentiny je
přítomnost britské armády na ostrovech velkým
nebezpečím pro mezinárodní bezpečnost.
Oznámila to prezidentka Argentiny Cristina
Fernández de Kircher. Stalo se tak po té, co britský
následník trůnu princ William začal plnit své
pracovní povinnosti jako záchranný pilot na
Falklandských ostrovech. Tuto akci společně s
vysláním torpédoborce Dauntless britské
ministerstvo obrany označilo za ,,rutinní záležitost".
Podle Spojeného království, jehož zaoceánským
územím Falklandy jsou, země podporuje
ostrovany. Podle premiéra Davida Camerona si
,,Falklanďané o své budoucnosti mají rozhodnout
sami".

Nová studie jihoafrické vlády navrhuje 50%
zdanění výnosů z těžby nerostného bohatství
Studie vypracovaná pro vládu Jihoafrické republiky
(JAR) kvůli plánu reformovat svůj těžební sektor
navrhuje, aby byla nastavena těžebním sektoru
50% daň ze zisků. Studie dále odmítá
"znárodňování" s tím, že by se jednalo o
"naprostou katastrofu" pro současnou největší
africkou ekonomiku. Jihoafrický těžební sektor je 5.
největší na světě a podle odborníků je vývoj v
posledních letech pro těžařské koncerny v JAR
stále více alarmující kvůli volání po znárodňování,
po navyšování daní a růstu sociální odpovědnosti
jednotlivých těžebních společností vůči svým
zaměstnancům.

Nový rumunský premiér sestavil vládu, ta o
důvěru požádá již ve čtvrtek
Poté, co dosavadní premiér Emil Boc rezignoval a
v pondělí padla rumunská vláda, prezident Traian
Băsescu jmenoval nového premiéra, jenž dnes
představil novou vládu. Ta požádá o důvěru
parlamentu již ve čtvrtek. Na klíčový post ministra
financí navrhl pan Ungureanu politika Bogdana
Dragoiho, funkci ministra hospodářství by měl
zastávat Lucian Bode. Vláda ex-premiéra Boca

padla kvůli několikatýdenním demonstracím proti
dalším úsporným opatřením.

V Nigeru budou navýšeny platy státních
zaměstnanců a snížena cena vody i elektřiny
Niger zvýší platy několika desítkám tisíc státních
úředníků a dále sníží cenu vody a elektřiny,
oznámila to nigerská vláda po dlouhodobém
jednání s odbory ve snaze zažehnat vypuknutí
sociálních nepokojů. Niger je jednou z nejchudších
zemí Afriky, a to ačkoliv jde o největšího světového
producenta uranu a nově se v zemi začala těžit i
ropa.

Britský obranný výbor varuje před škrty v
britském obranném rozpočtu - "roste napětí a
klesá naše bojeschopnost"
Zpráva Obranného výboru britského parlamentu
tvrdí, že kvůli škrtům v britských ozbrojených
složkách nebude Velká Británie do budoucna
schopna zúčastnit se mise, jaká proběhla například
v Libyi. Poslanci ve zprávě upozorňují na to, že s
rostoucím napětím v Sýrii a také s rostoucím
napětím mezi Velkou Británií a Argentinou kvůli
Falklandám může brzy přijít problém, jak se Velká
Británie vypořádá s krizovou situací velikosti
libyjské mise, když stále pokračují šetřivá opatření
v armádě.

Nizozemská továrna společnosti Mitsubishi
nabízená k prodeji za 1 euro
Ředitel japonské společnosti Mitsubishi Motors,
která včera oznámila uzavření nizozemské továrny
do konce roku, dnes nabídl prodej této továrny za
1 euro. Asi 1000 zaměstnanců dnes zablokovalo
vstup do zmíněné budovy a plánuje stávku na
pátek. Vedoucí odborů považují rozhodnutí
společnosti za "katastrofu pro region severního
Nizozemska".

Norská ropná firma Statoil zaznamenává
rekordní nárůst příjmů
Norský producent ropy a zemního plynu
Statoil oznámil, že ve 4. čtvrtletí 2011 zaznamenal
nárůst provozních zisků o 42% ve srovnání se
stejným obdobím v roce 2010. Celkem jde o 12,14
miliard dolarů.  Celkový provozní zisk za rok 2011
byl 43,8 miliardy dolarů, v roce 2010 pak 27,5
miliard dolarů. Generální ředitel Statoil Helge Lund
prohlásil, že v ziscích společnosti se projevují
investice a úspěšný rok na nálezy nových zdrojů v
Severním moři a Barentsově moři - Statoil v roce
2011 provedl 41 průzkumů, z čehož ve 22
případech došlo k objevu nových zdrojů a zdrojová
základna společnosti se tak navýšila o 1 miliardu
barelů. Podle šéfa Statoil se také potvrzuje velký
potenciál norského kontinentálního šelfu z hlediska
nalezišť zemního plynu a ropy.

Německý export zlomil v roce 2011 rekord - 1
bilion eur
Německý export v roce 2011 zaznamenal nárůst o
11,4% a poprvé překročil hranici bilionu eur. V
prosinci se německý export však meziměsíčně
snížil o 4,3 %, což představuje nejprudší pokles od
ledna 2009 a dle analytiků je známkou toho, že
německé hospodářství ochabuje v důsledku
dluhové krize v eurozóně. Německý obchodní
přebytek dosáhl v roce 2011 158 miliard eur.
Národní statistický úřad také uvedl, že německý
dovoz vzrostl o 13,2% a dosáhl historického
maxima 902 miliard eur. Oproti tomu Francie,
druhá největší ekonomika eurozóny utrpěla za rok
2011 rekordní obchodní deficit.
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Srbsko by opět nemuselo získat status
kandidátské země EU, varují Němci
Německý ministr zahraničí Guido Westerwelle
varoval svého srbského protějška Vuka Jeremiće,
že Srbsko nedostane status kandidátské země
EU, pokud příští týden nedohodne regionální
zastoupení Kosova. Ministři zahraničí členských
zemí EU mají o udělení statusu pro Srbsko již
podruhé rozhodovat na konci února v Bruselu a
stejně tak mají posoudit, zda Srbsko naplnilo
všechny požadavky z předchozího jednání v
prosinci 2011, přičemž jedním z
hlavních požadavků zde bylo pokračování dialogu
Srbska s Kosovem a dosažení dohody o
regionálním zastoupení Kosova.

Řecká koalice finalizuje jednání o úsporných
opatřeních
Zástupci řeckých koaličních stran nyní studují
předložený návrh úsporných opatření. Pokud se na
podmínkách veřejných věřitelů nedohodnou, bude
země již 20. března čelit platební neschopnosti. V
případě možné dohody bude návrh úsporných
opatření následně předán k hlasování v
parlamentu. Jednání, která měla být dokončená již
v neděli večer se několik dnů po sobě protahují.
Včera v Řecku proběhla generální stávka, protestů
se zúčastnilo asi 20 tisíc lidí. Ministři
financí eurozóny by se měli setkat již ve čtvrtek,
vše však prý závisí na rozhodnutí řecké koalice.

Předseda Evropského parlamentu: "Makedonie
má k členství v EU daleko"
Předseda Evropského
parlamentu Martin Schulz prohlásil,
že Makedonie má stále daleko k tomu, aby se stala
členem EU. "Bude trvat několik dalších let, než
bude proces v Makedonii pro členství v EU
dokončen," přesto Martin Shulz ve svém
prohlášení uvedl, že by Makedonie měla v
dlouhodobém horizontu šanci stát se členem EU
dostat.

Česká republika: Nezaměstnanost stoupla na
9,1%
Nezaměstnanost stoupla v České republice z
prosincových 8,6% na lednových 9,1%, narůst tak
pokračuje již 3. měsíc v řadě. Dle analytiků je
nárůst způsoben nejen sezónní nezaměstnaností
ve stavebnictví a zemědělství, ale
také zpomalením růstu české ekonomiky a celkové
nejistotě v Evropě.

Srbové na severu Kosova jsou ochotní
akceptovat kosovskou nezávislost výměnou za
zvláštní status
Při setkání kosovského premiéra Hashima
Thaçi se zvláštním zástupcem EU v Kosovu
Samuelem Žbogarem premiér Thaçi informoval o

posledním prohlášení paralelních srbských institucí
na severu Kosova s tím, že jsou ochotné
akceptovat nezávislost Kosova na Srbsku, jestliže
budou mít v rámci Kosova zvláštní status.
Kosovský premiér uvedl, že považuje tento krok za
"dobrou zprávu" a že kosovské instituce jsou
připraveny sloužit kosovským Srbům na severu
stejně jako všem ostatním občanům, ovšem vláda
prý odmítá udělování jakéhokoliv zvláštního
statusu či jiných výjimek.

Německo nenahradí velvyslance v Sýrii,
připravuje však další sankce proti zdejšímu
režimu
Německý ministr zahraničí Guido Westerwelle v
úterý řekl, že Berlín nemá v úmyslu zaplnit místo
svého velvyslance v Sýrii poté, co Andreas
Reinicke začal 1. února plnit klíčovou úlohu
vyslance Evropské unie (EU) pro mírový proces na
Blízkém východě. "Pracujeme na několika
frontách, abychom dosáhli zvýšení tlaku na syrský
režim," byl citován ministrův mluvčí. "Připravujeme
novou sérii sankcí proti osobám odpovědným za
násilí v Sýrii a proti režimu prezidenta Bashara
al-Assada," dodal.

Izrael čelí časově neomezené stávce - denně
ekonomika přijde až o půl miliardy dolarů
Největší odborový svaz Histadrut, který sdružuje
státní zaměstnance, po neúspěšném jednání
s vládou o vytvoření stálých pracovních poměrů
zhruba s 250 000 pracovníky ve státním sektoru,
jako jsou ostraha či uklízecí personál, dnes vyhlásil
časově neomezenou generální stávku, která
povede k uzavření letišť (kromě hlavního Ben
Gurionovo mezinárodního letiště, které svůj provoz
obnovilo), přístavů, bank i izraelské burzy, stejně
jako bude ovlivněn chod státních úřadů a izraelské
centrální banky. Stávka může podle odhadů Izrael
denně stát až 500 milionů dolarů. Izraelská ministr
financí Juval Steinitz prohlásil, že stávka není
nezbytná a že pouze ohrožuje izraelskou
ekonomiku a občany.

Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení
klíčových italských bank
Hodnocení bylo sníženo i největší úvěrové instituci
v zemi Intesa Sanpaolo a nejstarší bance na světě
- Monte dei Paschi di Siena.
Dlouhodobý rating Intesa Sanpaolo byl snížen
o jeden stupeň na A- s
negativním výhledem. Ratingy Banco
Popolare a Monte dei Paschi di Siena byly
také sníženy o jeden stupeň na BBB, jejich výhledy
jsou také negativní.

Ruští aktivisté předali Kremlu seznam
politických vězňů
Zástupci organizačního výboru protestních akcí

"Za čestné volby" dnes předali hlavě ruské
prezidentské Rady pro lidská práva Michailovi
Fedotovovi seznam osob odsouzených na základě
politických motivů. Seznam byl sestaven v reakci
na prohlášení ruského premiéra a prezidentského
kandidáta Vladimira Putina, který v pondělí během
diskuze s ruskými politology řekl, že "političtí vězni
v Rusku neexistují". Seznam zahrnuje jména 39
osob, mimo jiné ruské podnikatele Michaila
Chodorkovského a Platona Lebeděva. Propuštění
politických vězňů je jedním z bodů rezolucí
přijatých na demonstracích proti výsledkům
prosincových parlamentních voleb v Rusku.

Rusko chce do navigačního systému Glonass
investovat dalších 330 miliard rublů ze státního
rozpočtu
Ruská Federální kosmická agentura a Ministerstvo
hospodářského rozvoje vypracovaly nový "Projekt
na podporu, rozvoj a využití systému Glonass",
konkurujícího americkému systému GPS. Do
programu má být investováno 350 miliard rublů
(cca 220 miliard Kč), z toho 330 miliard z ruského
státního rozpočtu. Většina těchto finančních
prostředků bude použita k doplnění systému,
projektovaného v současné době na 24 družic, o
dalších 35 družic.

Průzkumy zásob zemního plynu v kyperských
vodách budou pokračovat - 13. února bude
zahájeno 2. kolo licencování
Rozhodnutí pro druhé kolo licencování průzkumu
uhlovodíků ve výlučné ekonomické
zóně Kypru (EEZ) bude oznámeno do 8 dnů.
Informoval o tom kyperský stálý zástupce při EU
kyperské ministerstvo obchodu s tím, že bude
zveřejněno v úředním věstníku EU 13. února. První
kolo průzkumů již proběhlo v prosinci 2011, kdy
společnost Noble Energy informovala o nálezu
pole zemního plynu v rozmezí od 5 do 8 bilionů
metrů krychlových. Podle kyperské vlády se jedná
o historický objev, ovšem proti průzkumům se již
dříve postavilo Turecko, které zpochybňuje právní
nárok Kypru na takový průzkum.

Jednání zástupců NATO, Afghánistánu a
Pákistánu na hranicích
Zástupci NATO, afghánské a pákistánské armády
se dnes sejdou na hranicích v rámci jednání o
další koordinaci svých kroků. Jedná se o první
ukázku zmírnění napětí způsobeného útokem
vrtulníků NATO na pákistánskou základnu na
území Pákistánu, při kterém zahynulo 24
pákistánských vojáků. Pákistán kvůli tomu nechal
uzavřít hranice pro zásobování jednotek NATO v
Afghánistánu. Podle agentury Reuters, která se
odvolává na nejmenovaného vysokého
bezpečnostního úředníka, ale Pákistán hranice
opět otevře, ovšem chystá se uvalit cla.
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řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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